
BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
 

USLOVI UČESTVOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU  

»SVE IZ LJUBAVI« 

 

Nagradni natječaj organizuje društvo Paloma d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, 

Slovenija (u daljem tekstu: priređivač).  

Izvođač nagradnog natječaja, društva iPROM d.o.o., Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana 

(u daljem tekstu: izvođač), koji operativno izvodi nagradni natječaj i izbor kreativnih 

predloga. 

Natječaj nije sponzoriran, potvrđen, administriran ili na bilo koji način povezan s 

društvenom mrežom ili Facebookom. 

Svrha nagradnog natječaja je promocija proizvoda priređivača. Priređivač je odgovoran 

za sadržaj nagradnog natječaja. 

Pravila natjecanja određuju postupke i uvjete pod kojima sudionici natjecanja mogu 

sudjelovati. Pravila se mogu naći na web stranici www.paloma.en i na Facebook stranici 

https://www.facebook.com/Paloma.Bosnaihercegovina/ . Svaki sudionik nagradnog 

natječaja koji sudjeluje u nagradnom natječaju u potpunosti se slaže s ovim pravilima i 

uvjetima. 

Natječaj »Sve iz ljubavi« održava se od 5. studenog 2020. do 12. studenog 2020. u 12 

sati ("razdoblje provedbe"). Odabir izvornih prijedloga obavit će se 18. studenoga 2020. 

u prostorijama priređivača nagradnog natječaja, a proglašenje pobjednika nagradnog 

natječaja održat će se 19. studenog 2020. na Facebook stranici priređivača 

https://www.facebook.com/Paloma.Bosnaihercegovina /  i na web stranici priređivača 

http://web.paloma.si/en/ . 

 

Uvjeti za sudjelovanje 

Uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je da je sudionik upoznat i suglasan sa 

svim pravilima nagradnog natječaja. Smatra se da sudjelujući u nagradnom natječaju ili 

uz pristanak sudionik pristaje na sve uvjete i pravila vezana uz nagradni natječaj. 

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe sa prebivalištem (i poreznim 

brojem) u Republici Bosna i Hercegovina. Izjava o pristanku za maloljetnika daje se po 

primanju nagrade. U slučaju da nagradu prima osoba mlađa od 18 godina, nju ili nju 

mora zastupati osoba starija od 18 godina koja po zakonu ili odgovarajućim ovlaštenjem 

ima pravo zastupati takvu maloljetnicu. 

Pravne osobe i zaposlenici priređivača ili izvođača ili članovi njihove uže obitelji ne smiju 

sudjelovati u nagradnom natječaju. 

U nagradnom natječaju moguće je sudjelovati objavljivanjem izvornog prijedloga za 

nastavak rečenice na fotografiji posta u komentaru ispod posta na Facebook stranici 

priređivača. 

Nagradit će se najoriginalniji prijedlozi među dobitnicima koje ćemo javno i osobno 

izvijestiti putem društvene mreže Facebook Paloma Bosna i Hercegovina. Izbor 

pobjednika obavit će se u prostorijama priređivača IPROM-a, d.o.o. 

https://www.facebook.com/Paloma.Bosnaihercegovina/
https://www.facebook.com/Paloma.Bosnaihercegovina%20/
http://web.paloma.si/en/
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Kupnja nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Sudjelovanje u nagradnom natječaju podliježe samo ograničenjima utvrđenim u ovim 

pravilima natjecanja. 

 

Nagrade 

Priređivač nagradnog natječaja dodijelit će ukupno 50 nagrada (10x kišobran i 40x 

palerina u lopti) za vrijeme trajanja nagradnog natječaja od 5. studenog 2020. do 

zaključno 12. studenoga 2020. 

Prvih 10 dobitnika dobit će: 1x kišobran 

Sljedečih 40 dobitnika dobit će: 1x palerina u lopti 

Pojedinačni sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju nekoliko puta dnevno, ali 

nagradu može dobiti samo jednom. 

Nagrada se ne može platiti u gotovini i ne može se zamijeniti, prijenos nagrade trećoj 

strani nije moguć. 

Sudjelujući u nagradnom natječaju, pobjednik dopušta objavljivanje svog imena i 

prezimena ili korisničkog imena Facebook profila na Facebook stranici Paloma. 

U dogovoru s pobjednicima, priređivač će nagrade dostaviti osobno ili poštom na adresu 

pobjednika. 

 

Odabir prijedloga i objava pobjednika i dodjela nagrada 

 

Odabir kreativnih prijedloga izvršit će u sjedištu priređivača natjecanja 18. prosinca 

2020. povjerenstva koja će predstaviti predstavnike priređivača i izvođača natjecanja. 

Odabir prijedloga provodi se iz mase sudionika natjecanja, koji su prijedlog napisali pod 

Facebook objavom natječaja. Nagrada se dodjeljuje najboljim kreativnim prijedlozima 

koje se odabrala komisija. Predsjednik komisije priprema zapisnik koji sadrži popis 

dobitnika. Zapisnik odobravaju i potpisuju svi članovi komisije. Zapisnik se čuva godinu 

dana na adresi priređivača. 

 

Dobitnici će biti obaviješteni o primanju nagrade javno i osobno putem svog Facebook 

profila putem kojeg su objavljeni komentari, 19. studenoga 2020., nakon odabira 

kreativnih prijedloga, definiranih u Pravilima i uvjetima natječaja. 

Kada je dobitnik obaviješten o nagradi, na web stranici http://web.paloma.si/en/contest  

mora unijeti sljedeće podatke u roku od 7 radnih dana od primitka obavijesti o primanju 

nagrade: ime i prezime, adresa, mjesto i poštanski broj, država, telefon i adresa e-pošte. 

Ako dobitnik priređivaču ne dostavi svoje osobne podatke ili nepotpune podatke u roku 

od 7 radnih dana od primitka obavijesti o primanju nagrade, smatra se da će nagrada biti 

otkazana. 

 

Na temelju suglasnosti dane za obradu osobnih podataka, 19. studenoga 2020., dobitnici 

će biti objavljeni i na Facebook stranici https://www.facebook.com/Paloma . 

Bosnaihercegovina/ i na web stranici priređivača http://web.paloma.si/en/ . Nagradu će 

http://web.paloma.si/en/contest
https://www.facebook.com/Paloma
http://web.paloma.si/en/
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priređivač dostaviti osobno ili poštom na njegovu kućnu adresu ili drugu dogovorenu 

adresu. Ako pobjednik ne prihvati nagradu do 26. studenoga 2020., smatra se da se 

nagrada odriče i ne dodjeljuje, a priređivač je oslobođen svih obveza koje prema gornjim 

pravilima ima prema pobjedniku. U ovom slučaju na priređivaču je odluka hoće li 

nagradu dodijeliti nekom drugom ili ne. bez obzira ponavlja li se izbor ili ne. 

Ako je dobitnik maloljetnik, bit će potrebne dodatne informacije da dobitnik treba ispuniti 

uvjete za primanje nagrade, a to su: suglasnost zakonskog zastupnika maloljetnika da u 

ime maloljetnika prihvati nagradu koju ispunjavaju i potpisuju roditelji, ili njegovih 

zakonskih zastupnika. U slučaju da je pobjednik maloljetnik, za prihvaćanje nagrade 

neophodno je prisustvo zakonskog zastupnika takve osobe, a zakonski zastupnik mora 

priređivaču natjecanja predočiti osobni dokument pobjednika i njegov osobni dokument. 

Pobjednik se odriče bilo kakvih potraživanja prema priređivaču ili izvođaču natječaja. 

Zbog besplatnog sudjelovanja u nagradnom natječaju nije moguće tvrditi bilo kakve 

financijske ili druge zahtjeve sudionika prema priređivaču. Formalnosti oko predaje 

nagrade rješavaju se pojedinačno s pobjednikom. Priređivač nije odgovoran za točnost 

podataka koje su dobitnici dobili zbog primanja nagrade. 

Rezultati odabira su konačni. Na rezultat nije moguće podnijeti žalbu. 

 

Priređivač zadržava pravo ne dodijeliti nagradu pobjedniku kada postoji osnovana sumnja 

u identitet sudionika i / ili kada se utvrdi da pobjednik ne ispunjava uvjete navedene u 

ovim pravilima i / ili kada nagrada nije zbog netočnih podataka može se isporučiti. 

 

Porez i predujam poreza na dohodak 

 

Zakonom o porezu na dohodak propisano je da se primitci ostvareni na nagradnim 

natječajima raspisanim pod jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba 

mogu neoporezivo isplatiti. 

 

Isključenje iz natječaja 

 

U slučaju kršenja navedenih uvjeta za sudjelovanje u nagradnom natječaju, priređivač 

zadržava pravo isključiti ove osobe iz nagradnog natječaja bez prethodne najave. Bit će 

isključene osobe koje koriste ilegalne uređaje ili na drugi način stječu koristi 

manipulacijom. Osobe koje sudjeluju u ime trećih strana također mogu biti isključene iz 

natjecanja. Sudjelovanje kroz nagradne igre / natjecanja, automatske usluge i posebno 

kroz profesionalnu službu s nagradnim igrama / natjecanjima također nije dopušteno. U 

slučaju isključenja sudjelovanja iz nagradnog natječaja, nagrade se mogu naknadno 

oduzeti pobjedniku ili mogu zatražiti povrat već plaćenih ili dodijeljene nagrade. 

Priređivač i izvođač nagradnog natječaja imaju pravo zahtijevati da pobjednik dokaže 

svoj identitet u određenom roku i na traženi način. U slučaju da dobitnik to ne želi, on 

također gubi pravo na nagradu. 

 

 

 

 

https://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1623
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Isključenje odgovornosti 

 

Priređivač i izvođač obvezuju se učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi osigurali 

pravilno provođenje nagradnog natječaja, a odgovornost ne uključuje slučajeve više sile. 

U slučaju okolnosti izvan kontrole priređivača (logističke prepreke, tehnički problemi itd.), 

Priređivač može otkazati natjecanje. O tome mora obavijestiti sudionike. U takvom 

slučaju sudionici ne odgovaraju za nanesenu štetu. Odluka priređivača o svim pitanjima 

vezanim uz natječaj ili primjenu Pravila je konačna i odnosi se na sve sudionike. 

 

Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost, niti sudjeluje u sporovima oko vlasništva nad 

nagradama. Priređivač dodjeljuje nagradu osobi koja je priređivaču predala ispunjenu 

potvrdu o primanju nagrade u skladu s ovim Pravilima. Priređivač ne preuzima nikakvu 

odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati kao rezultat preuzimanja i / ili 

korištenja nagrade, s čime se sudionici sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju 

izričito slažu. 

 

Priređivač nije odgovoran za bilo kakve tehničke pogreške, posebno za kvarove mreže, 

elektronike ili računala, niti je odgovoran za kvarove ili oštećenja web stranice za 

natjecanje www.paloma.si/en/. 

 

U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova Pravila će imati prednost. 

 

Sudionici nagradnog natječaja podmiruju sve troškove sudjelovanja u nagradnom 

natječaju. Troškovi sudjelovanja uključuju troškove pristupa Internetu, troškove slanja 

računa i troškove prijenosa podataka s Interneta. 

 

Prijevremeni prekid natjecanja 

 

Priređivač zadržava pravo otkazati ili prekinuti natječaj u bilo kojem trenutku bez 

prethodne najave i navodeći razloge. Priređivač ovu mogućnost posebno koristi ako se iz 

tehničkih razloga (npr. Virusi u računalnom sustavu, manipulacija ili pogreška u hardveru 

i / ili softveru) ili iz pravnih razloga ne može osigurati ispravna provedba natjecanja. U 

slučaju da je natjecanje prekinuto zbog prekršaja od strane sudionika, priređivač može 

zahtijevati naknadu od sudionika koji je prouzročio štetu. 

 

Zaštita osobnih podataka 

 

Na temelju dane suglasnosti za obradu osobnih podataka, sudionik se izričito slaže i daje 

suglasnost da priređivač kao voditelj osobnih podataka, a izvođač kao obrađivač obrade 

njegove osobne podatke (ime, Facebook profil, adresa e-pošte) u svrhu provođenja 

natječaja i obavijesti/kontaktiranje u slučaju da sudionik bude nagrađen. 

 

Pobjednik odn. dobitnik nagrade, na temelju dane suglasnosti za obradu osobnih 

podataka, izričito se slaže i daje suglasnost da priređivač kao kontrolor i ugovaratelj kao 

obrađivač osobnih podataka obrađuju svoje osobne podatke (ime, adresa, e-mail, 

telefonski broj, kopija osobnog dokumenta) u svrhu provođenja nagradnog natječaja, 

obavještavanja zainteresirane javnosti o rezultatima nagradnog natječaja (u ovom je 

http://www.paloma.si/
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slučaju dopušteno samo objavljivanje imena i prezimena dobitnika) i dostave / dodjele 

nagrade pobjedniku. 

 

Pobjednik će također pristati na obradu osobnih podataka na web stranici 

http://web.paloma.si/en/contest , gdje će se unijeti osobni podaci pobjednika (ime, 

prezime, adresa, mjesto i poštanski broj, država, telefon, e-pošta). 

 

S obzirom na to da u natječaju može sudjelovati i maloljetnik, pristanak za sudjelovanje 

u natječaju mora dati zakonski zastupnik maloljetnika, pa se o zastupnicima obrađuju 

sljedeći osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta, e-mail, telefonski broj i 

presliku osobnog dokumenta. 

 

Osobne informacije koje Sudionici Natječaja dostave kroz Natječaj bit će upotrijebljene 

za provjeru, slanje nagrada te potvrdu da su primili nagradu u slučaju osvajanja iste. 

Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici su suglasni da njihovi osobni podaci budu 

obrađivani i prikupljani od strane Priređivača. Osobni podaci Sudionika će biti obrađivani 

isključivo sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu provođenja Natječaja i 

u mjeri i za vrijeme koje je neophodno. Sudionici u svakom trenutku mogu zahtijevati da 

im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i da zahtijevaju njihovu dopunu, 

ispravku i brisanje odnosno mogu povući suglasnost za njihovu daljnju obradu, slanjem 

takvog zahtjeva Priređivaču, na e-mail adresu info@paloma.si. 

 

Sudionici će biti u potpunosti odgovorni za istinitost i točnost informacija i podataka koje 

dostavljaju. Priređivač obavještava Sudionike da će njihovi osobni podaci koje oni 

dobrovoljno dostave biti uneseni u računalnu datoteku u vlasništvu Priređivača. Njihovi 

osobni podaci neće biti podijeljeni niti jednoj organizaciji koja nije povezana s 

Priređivačem, te će isti biti sakupljeni, obrađivani, prosljeđivani i čuvani na način 

propisan primjenjivim propisima Bosne i Hercegovine koji uređuju zaštitu osobnih 

podataka. 

 

Osobni podaci sudionika nagradnog natječaja obrađivat će se i čuvati samo onoliko dugo 

koliko je potrebno radi postizanja svrhe zbog koje su prikupljeni, a najduže 1 mjesec od 

završetka nagradnog natječaja svečane dodjele nagrada. Osobni podaci dobitnika, 

navedeni u zapisniku komisije, čuvaju se još 1 godinu od završetka nagradnog natječaja.  

 

Nakon razdoblja zadržavanja, priređivač briše osobne podatke. 

 

Sudionici odn. pobjednici imaju pravo na: 

• zatražiti pristup svojim osobnim podacima, 

• zatražiti ispravak osobnih podataka, 

• zatražiti blokiranje osobnih podataka, 

• zatražiti brisanje osobnih podataka, 

• zatražiti ograničenje upotrebe osobnih podataka, 

• zatražiti prijenos osobnih podataka, 

• podnijeti žalbu nadzornom tijelu ako smatraju da obrada osobnih podataka krši Opću 

uredbu o zaštiti podataka. 

 

http://web.paloma.si/en/contest
mailto:info@paloma.si
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U slučaju da sudionik zatraži brisanje osobnih podataka prije završetka nagradnog 

natječaja ili povuče suglasnost za obradu osobnih podataka, smatra se da odustaje od 

sudjelovanja u nagradnom natječaju. 

 

Uz priređivača (njegove zaposlenike) osobni podaci obrađuju se i sa strane ugovornih 

obrađivača, koji su obvezni poštivati zakone o obradi i zaštiti osobnih podataka, a to je: 

 

• tvrtka IPROM, d.o.o., Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana, koja se brine o operativnoj 

provedbi natjecanja i odabir pobjednika. 

    

Ugovorni obrađivači mogu obrađivati osobne podatke samo u okviru uputa priređivača i 

ne smiju obrađivati osobne podatke u svoje svrhe. Oni se zajedno sa svojim 

zaposlenicima obvezuju na zaštitu povjerljivosti vaših osobnih podataka. 

 

Za sva pitanja u vezi varstva osobnih podaca ili u slučaju ostvarivanja prava navedenih u 

ovom članku, obratite se: 

E-mail: marketing@paloma.si  

ili na adresu:  

Paloma d.d., Odjel za marketing, Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh, Slovenija. 

 

Najkasnije 15 dana nakon primitka zahtjeva osobni podaci sudionika bit će izbrisani ili 

pravilno ispravljeno. 

 

Ostalo 

 

Priređivač nagradnog natječaja zadržava pravo izmjene ili dopune Pravila ovog 

nagradnog natječaja u bilo kojem trenutku, bez najave i bez posebne prethodne najave, 

ako to zahtijevaju pravni ili činjenični razlozi. Pridruživanjem nagradnom natječaju 

sudionici prihvaćaju navedena Pravila i uvjete nagradnog natječaja. 

 

Sve prigovore i reklamacije vezane uz provedbu nagradnog natječaja rješava priređivač. 

U slučaju osnovanih prigovora, priređivač se obvezuje otkloniti ih što je prije moguće i 

obavijestiti sudionika ili, ako je potrebno, ostale sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili 

nejasnoća, ova Pravila će imati prednost. 

 

Prigovori koji se odnose na provedbu natječaja moraju se poslati u pisanom obliku na 

adresu priređivača u roku od 14 dana od uzroka, navodeći naziv natječaja "Sve iz 

ljubavi": Paloma d.d., Odjel za marketing, Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh. 

 

Kasne žalbe i prigovori priopćeni telefonom bit će odbijeni i neće se razmatrati. Parnice 

su isključene. U slučaju da pojedine odredbe ovih Pravila natjecanja nisu učinkovite ili 

postanu neučinkovite, to ne utječe na konačnost ostalih uvjeta sudjelovanja. Zamjenjuju 

se odgovarajućim pravno valjanim propisom, koji najbolje odgovara svrsi nevaljane 

odredbe. 

 

Sladki vrh, 5. studenoga 2020 

Paloma d. d. 

 

mailto:marketing@paloma.si

